Informativo
ANIVERSARIANTES: 12- Lucas Teixeira
Mendes. 13- Elaine Cristina R. de Oliveira;14Pr. Aldo Gléria Cavalcante; 15- Maria Ivanira
de Menezes; 16- Davi Teixeira Mendes, José
Carlos Pereira Nascimento; 17- Ismeraldo Pereira de Souza, Débora Anselmo Guedes; 18Mariana de Abreu Rezende; 18- Norton
Wellington Pinheiro da Silva; Parabéns!

DÍZIMO: louvamos a Deus pela provisão
para o sustento do trabalho e pela fiel
participação dos irmãos em cumprirem a
palavra: “Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro.” Todo primeiro domingo vamos
consagrar nossos dízimos ao Senhor,
entregando-os como primícias dos nossos
compromissos. Participe!
REUNIÃO DO CPC: todos os membros do
conselho são convocados para a reunião
plenária sexta-feira dia 17/04, às 20h, no 3º
piso.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SOBRADINHO

CULTO ADM: ocorrerá no próximo
domingo dia 19/04, às 10h25, a sessão da
igreja.
ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2016:
como pagar sua prestação? com seu carnê
procure aos domingos o irmão Daniel
Ferreira e juntamente com o dinheiro
entregue sua prestação a ele, ou durante a
semana procurar a secretaria . Com isso
será assinado o canhoto do seu carnê
comprovando assim o seu pagamento. Por
favor nos ajude efetuando o pagamento
mensalmente, assim poderemos quitar os
nossos compromissos sem maiores
problemas. Obrigada, comissão do
acampamento.

PROJETO GABU: Banco do Brasil, agência 1226-2, C/C 53.552-4.
Atenção! Essa conta é exclusiva para o projeto. Não deposite dízimos e ofertas!

Leitura Bíblica da Semana
13-Segunda
14-Terça
15-Quarta
16-Quinta
17-Sexta
18-Sábado
19-Domingo

Josué 3:1-4:24
Josué 5:1-7:15
Josué 7:16-9:2
Josué 9:3-10:43
Josué 11:1-12:24
Josué 13:1-14:15
Josué 15:1-63

Lucas 14:7-35
Lucas 15:1-32
Lucas 16:1-18
Lucas 16:19-17:10
Lucas 17:11-37
Lucas 18:1-17
Lucas 18:18-43

Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo
Salmo

80:1-19
81:1-16
82:1-8
83:1-18
84:1-12
85:1-13
86:1-17

Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios
Provérbios

12:27-28
13:1
13:2-3
13:4
13:5-6
13:7-8
13:9-10

Escala de Serviços
Neste Domingo, 12/04
¨Assessoria Culto:
¨Assessoria EBD:
¨Berçário 1:
¨Culto Infantil 4 a 7:

Wellington S. e Alessandro C.
Karina Mondianne.
Euza.
Gláucia e
Emanuel.
¨Culto Infantil 1 a 3: Viviane, Débora G. e André.
¨Diáconos:
Izaque e Raimunda.
¨Informática:
Norton, Joseane e Daniel.
¨Introdução:
Peterson e Telma Guedes.
¨Motoristas:
Queomides e Elias V.
¨Recepção:
Silvio e Sebastião C.
¨Segurança:
Sebastião Jr., Elias V.
e Marcelo Medeiros.

No Próximo Domingo, 19/04
Valmi e Sinval Lima.
Maristela.
Neuzanira..
Karina e
Ana Elisa.
Fernanda, Mada e Ana.
Queomides e Catarina.
Camylla, Mayara e Daniel.
Olinda M. e Peterson.
Alex e Sinval.
Gleslia e Tania Souza.
Izaque, Eduardo A.,
Clesson e Paulo José.

ATIVIDADES REGULARES
• DOMINGO - Escola Bíblica às 9h.
Culto de adoração às 10h25.
Culto de adoração às 19h.
• TERÇA-FEIRA - Reunião de oração às 15h.
• QUARTA-FEIRA - Culto de oração às 20h.
• QUINTA-FEIRA - Culto nos lares às 20h.
• 1ª SEXTA-FEIRA - Vigília de oração às 20h.
• SÁBADOS - Mensageiras do Rei - às 15h.
Embaixadores do Rei - às 15h.

EXPEDIENTE
• Audiências: a combinar com o Pastor.
• Secretaria (horário comercial)
Fones:3591-6960/3387-0351/3487-4222
E-mail: pibsobradinho@gmail.com
Site: www.pibsobradinho.org.br

CONTA BRB: Deposite o seu dízimo e sua oferta na agência 0107, C/C 107.613.570-3.
Não esqueça de entregar o comprovante bancário identificando as contribuições.

Organizada no dia 8 de dezembro de 1959
Pastor: Washington Luiz da Silva
Pastores Eméritos:
Alexandre Gonçalves da Silva (In Memorian)
Gerson Monteiro Camargo (In Memorian)
Quadra 3 - Lote Esp. Nº 1 - CEP 73030-030 - Sobradinho/DF
Telefax: 3591-6960/3387-0351/3487-4222/8584-0164
e-mail: pibsobradinho@gmail.com
site: www.pibsobradinho.org.br
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Pastoral
Pequeno Grupo Multiplicador

O PGM foi elaborado faz alguns anos e poucas igrejas o realizaram e por fim, o
abandonado ao longo do tempo. Nesse período, surgiram alguns movimentos modernos
de crescimento de igreja, que geraram preocupação nas Igrejas Batistas e suas lideranças.
Daí se buscou uma resposta para o crescimento da igreja em nossa denominação.
Infelizmente, ainda não ressurgiu o PGM como resposta ao crescimento considerando
o árduo trabalho para a implantação e conservação.
Na prática da implantação, alguns erros foram cometidos e possivelmente
estão presentes ainda hoje. Erros tais como: o ministério da igreja obscuro quanto ao
seu objetivo, a falta de liderança de ponta, o treinamento e a estrutura do PGM
insatisfatórios, a negligência na formação de novas lideranças, a mentalidade fechada
com relação a pequenos grupos, a definição restrita do PGM quanto ao pequeno grupo
de pessoas estudando a Bíblia e a negligência no processo de assimilação.
Acredito plenamente no que pretendo apresentar à Igreja e capacitá-la para
fazer diferença. O PGM é uma resposta do trabalho de evangelização a ser desenvolvido
por nós. Não tenho pressa para vê-lo funcionando como se exige. O tempo, o treinamento
e as pessoas disponíveis a serem ensináveis darão conta disso.
O que precisamos agora é dar o primeiro passo. E farei isso, na expectativa de
responder às igrejas batistas que nós não precisamos adotar nenhum movimento
inchado e enfermo para ganhar pessoas para Cristo, mas trabalhamos para ressurgir
algo orientado por Deus e abandonado pela sua igreja.
O PGM é um encontro de crentes e não crentes para estudar a Bíblia e o que ali
acontece é: dinâmica de grupo, louvor, estudo e testemunho. Não é uma ordem de
culto, como na igreja. As pessoas convidadas para esse encontro, não estão indo à
igreja e sim a uma reunião informal, onde vão estudar a Bíblia, na sua casa.
No PGM as pessoas se aproximam umas das outras. A casa é uma sala de parto
para novos crentes e novos líderes. Também, ali se estendem os limites do cuidado do
rebanho, bem como, a mobilização da igreja para o ensino e aprendizagem, para
comunhão e a concretização do amor fraternal e abre o leque de possibilidades de
engajamento dos cristãos em serviços ao próximo.
De seu pastor e amigo
Washington Luiz da Silva

ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DÍZIMOS - ABRIL DE 2015
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Sobradinho, 05 de abril de 2015.

ORDEM DOS CULTOS
Noite - 19h

Manhã - 10h25min
Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações
Prelúdio

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

Processional
Saudações e Boas Vindas
Ministério de Comunicações
Prelúdio

Instrumental
É notícia na PIBS
Instrumental

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” (I Co 15:58)

“E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos
desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.” (Mateus 24:31)

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Momento de Intercessão

Oração de Intercessão
Canto Congregacional
Oração
Participação Musical
Leitura Bíblica

“Nosso Deus é Poderoso” “Bem Mais que Tudo”

1. Por vidas obedientes à Palavra de Deus.
2. Para que nos concentremos no alvo por Deus para nós.
3. Para que rejeitemos qualquer prática do pecado.

Participação Musical
Leitura Bíblica
TODOS:

HOMENS:
Sílvia Letice
Rm 6:11-13; II Pd 3:13

Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para
Deus, em Cristo Jesus.

DIRIGENTE: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas
concupiscências; nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como
instrumentos de iniquidade;

TODOS:

são eles e donde vieram?Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele:

TODOS:

Estes são os que vêm da grande tribulação, e levaram as suas vestes e as branquearam
no sangue do Cordeiro.

DIRIGENTE: Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz; as
estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados.

TODOS:

Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as tribos da terra se
lamentarão, e verão vir o Filho do homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande
glória.

Momento de Intercessão

Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos
quais habita a justiça.

Dedicação de dízimos e Ofertas
Oração
Texto Bíblico

Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo;

DIRIGENTE: E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem

MULHERES: Mas apresentai-vos a Deus, como redivivos dentre os mortos e os vossos membros
a Deus, como instrumentos de justiça.

“Hosana”
Visitantes, Bens e Vidas
Coro Feminino
Rm 13.14a; Apo 7.13-14;Mt 24.29-30

“Glória ao Redentor - 188 HCC”
Colossenses 3:1-4

“Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde
Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da
terra; porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é
a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória.”

1. Para que aprendamos a suportar as tribulações dos últimos dias.
2. Para que estejamos atentos para aguardar a volta de Jesus.
3. Para que aprendamos a consolar uns aos outros com a certeza da segunda vinda de Jesus.

Dedicação de dízimos e Ofertas “O meu Prazer” “Nosso Deus é Poderoso” ‘Diante da Cruz”
Oração de Dedicação ao Culto Infantil
(Crianças de 04 a 07 anos)
Participação Musical
Coro Feminino
Recitativo Bíblico
I Pedro 4:7
“Mas já está próximo o fim de todas as coisas; portanto sede sóbrios e vigiai em oração.”

Mensagem “Aplicando o ensino da ressurreição” Pr. Washington Luiz da Silva
Canto Congregacional
“Meu Senhor, sou Teu - 361 HCC”

Mensagem
“O Fim está Próximo”
Canto Congregracional

1- Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi,
a chamar-me com amor;
mas de ti mais perto eu almejo estar,
ó bendito Salvador!

1- Cristo amado, sei que na força do mal
tu, meu Mestre, sempre serás protetor.
Tu me guardas, dando-me paz divinal.
Eu contigo sempre serei vencedor.

Mais perto da tua cruz,
quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor!

Oração
Poslúdio

2- Bem contente está o meu coração
em servir-te sem temor.
Seguirei teus passos com retidão,
constrangido pelo amor.
3- Oh, que pura e santa alegria é
aos teus santos pés me achar,
e com viva e mui reverente fé
com o Salvador falar!

Instrumental

Cristo, Mestre,
sei que contigo sou vencedor.
Dá-me graça,
dá-me do teu poder, Redentor!

Oração
Poslúdio

Pr. Washington Luiz da Silva
“Cristo Amado - 497 HCC”
2- Que alegria tenho no meu Salvador!
Tenho graça, vida e amor paternal.
Tudo posso, tudo, por ti, meu Senhor;
deste mundo sou vencedor afinal.
3- Oh, que bênção ter a certeza do bem,
ter na vida paz e perdão do Senhor!
Vivo alegre, busco essa pátria de além,
onde reina Cristo Jesus, Rei de amor.

Instrumental

Manhã - 10h25min
“Nosso Deus é Poderoso”
Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

“Hosana”
Eu vejo o Rei da glória vindo com o Seu poder,
a Terra vai estremecer.
Eu vejo Sua graça os pecados perdoar,
a Terra vai então cantar.

Eu vejo o povo eleito assumindo o seu lugar
pra sua fé compartilhar.
Eu vejo o avivamento quando o Teu povo orar
e Te buscar e Te buscar.

Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.

Limpa o meu coração,abre os meus olhos
pra que eu possa ver.
Com o amor que tens por mim, Te amo.
Quero ser igual a Ti.
Tudo o que sou é pra Teu louvor,
pois contigo vou viver pra sempre.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)

Ressurgiu e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

“Bem mais que Tudo”
Bem mais que as forças. Poder e reis.
Que a natureza e tudo que se fez.
Bem mais que tudo, criado por tuas mãos.
Deus, Tu és o Início, Meio e Fim.

Bem mais que os mares, bem mais que o sol
e as maravilhas que o mundo conheceu.
E as riquezas e tesouros desta Terra.
Incomparável és pra mim.

Por amor, sua vida entregou.
Meu Senhor, humilhado foi.
Como a flor machucada no jardim.
Morreu por mim, pensou em mim. Me amou.
“Glória ao Redentor - 188 HCC”
2. Pelo milagre da salvação,
1. Junto da cruz do meu Salvador,
posso com Cristo ter comunhão.
vi demonstrado o mais puro amor.
É grande a paz do meu coração.
Eu me rendi ao meu bom Senhor.
Glória ao Redentor!
Glória ao Redentor!
Glória ao Redentor!
Glória ao Redentor!
Só Jesus Cristo é meu Salvador.
Glória ao Redentor!

3. Cristo deseja te perdoar.
Vem, hoje mesmo, sem demorar
e bem feliz poderás cantar:
"Glória ao Redentor!"
“Meu Senhor, sou Teu - 361 HCC”
1- Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi,
2- Bem contente está o meu coração
a chamar-me com amor;
em servir-te sem temor.
mas de ti mais perto eu almejo estar,
Seguirei teus passos com retidão,
ó bendito Salvador!
constrangido pelo amor.
Mais perto da tua cruz,
quero estar, ó Salvador!
Mais perto, para tua cruz,
leva-me, ó meu Senhor!

Noite - 19h

3- Oh, que pura e santa alegria é
aos teus santos pés me achar
e com viva e mui reverente fé
com o Salvador falar!

“O meu Prazer”

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
Render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...

Adorado, exaltado, soberano,
Deus supremo és,
Pai das luzes,
Pai de todos nós,
Imutável és, pleno em glória e poder.

Já temos a unção que vem de Ti,
que vem do Santo e desce sobre nós,
nos resgatando pra um novo viver,
com poder pra vencer todo mal,
Santíssimo, luz do meu ser,
Tu és meu Deus, o meu prazer. (MULHERES)
Incomparável, Senhor tu és, (HOMENS)
plenitude de Amor! (TODOS)

O meu prazer é te louvar, Senhor,
erguer a minha voz e te exaltar,
render ações de graça, declarar,
que és Senhor, que és Senhor,
que és Senhor...
Em tua presença há plena alegria,
delícias sempre tenho em tuas mãos.
A minha voz aclama a Ti, Senhor,
vou erguer minha voz, celebrar.

“Nosso Deus é Poderoso”
Poderoso, nunca falhará
maravilhoso Deus!
Mais que buscamos,
mais que pedimos,
grandes coisas faz!

Deus conosco, sempre perto está
dando a solução.
Mais que sabemos,
mais que esperamos,
grandes coisas faz.

Ressurgiu e a morte venceu
nosso Deus é poderoso.
Em seu nome vamos vencer
nosso Deus é poderoso.

Deus conosco, nos conduzirá
Jamais nos deixará. (2x)
Deus por nós, quer nos abraçar
Ele nunca falhará. (2x)

“Diante Cruz”
Oh! Deus, me sondas, conheces-me.
Mesmo quando falho, eu sei, me amas.
Estás presente a me cercar.
Em todo tempo eu sei, me amas (2x)
Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus.
Nunca houve amor assim.
Sobre a morte já venceu,
Sua glória o céu encheu
Nada irá me separar.

Tu és meu guia, meu protetor.
Tua mão me firma.
Eu sei, me amas. (2x)
O véu rasgou.
O caminho abriu.
Tudo consumado está.
E quando tudo se acabar,
estarei seguro,
pois sei, me amas. (2x)

